РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ № 110
30.07.2020 р.

м. Київ

Протокол № 12

За результатами обговорення членамиРади з державної підтримки
кінематографії (далі – Ради) питання відбору кандидатів до персонального
складу експертних комісійза кожним напрямом конкурсного відбору,
керуючись Законом України «Про державну підтримку кінематографії в
Україні», наказом Державного агентства України з питань кіно № 64 від
13.03.2019 «Про затвердження Порядку утворення та роботи експертних
комісій, та умови їх діяльності» (зі змінами), Рада
вирішила:
1.
-

Утворити комісію з жеребкування в складі:
Маган М. Л.
Зленко С. О.
Хобта Є. В.

2.
-

Обрати:
головою комісії з жеребкування – Зленко С. О.
секретарем комісії з жеребкування – Хобта Є. В.

Голова Ради

(Підпис)

А.В. Дончик

Секретар Ради

(Підпис)

О.С.Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ № 111
30.04.2020 р.

м. Київ

Протокол № 12

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки
кінематографії (далі – Ради) питання затвердження персональних складів
експертних комісій за кожним напрямом конкурсного відбору, керуючись
Законом України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»,
наказом Державного агентства України з питань кіно № 64 від 13.03.2019
«Про затвердження Порядку утворення та роботи експертних комісій, та
умови їх діяльності» (зі змінами), Рада
вирішила:
1. Затвердити персональний склад експертних комісій за кожним
напрямом конкурсного відбору (додаток № 1 до рішення).

Голова Ради

(Підпис)

А.В. Дончик

Секретар Ради

(Підпис)

О.С.Редін

Додаток № 1

до рішення Ради № ____ від 30.07.2020

Персональний склад експертних комісій за кожним напрямом Чотирнадцятого
конкурсного відбору
Анімаційні короткометражні фільми
№ п/п
ПІБ експерта
Вітер Василь Петрович
1
Остапко Оксана Миколаївна
2
Мартиненко Роман Ігорович
3
4
5
6
7

Марченкова Наталія Семенівна
Преловська Алла Володимирівна
Сукненко Станіслав Вікторович
Ткаченко Тарас Анатолійович

Анімаційні повнометражні фільми (авторські)
№ п/п
ПІБ експерта
Бесхмельниціна Ольга Миколаївна
1
Валуйсков Олег Станіславович
2
3
4
5
6
7

Пащенко Леонора Вадимівна
Підгора Ярослав Володимирович
Преловська Алла Володимирівна
Тимошенко Альона Іванівна
Яценко Володимир Вікторович

Анімаційні повнометражні фільми (для широкої глядацької аудиторії)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

ПІБ експерта

Бесхмельниціна Ольга Миколаївна
Добровольська Вікторія Миколаївна
Плісецька Ліана Костянтинівна
Райтер Ольга Мирославівна
Тімшин Іван Анатолійович
Ткаченко Тарас Анатолійович
Шевчук Наталія Анатоліївна

Анімаційні телесеріали
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

ПІБ експерта

Бесхмельниціна Ольга Миколаївна
Ворожбит Наталья Анатоліївна
Колюбаєв Артем Олексійович
Дунай Юрій Богданович
Пащенко Леонора Вадимівна
Пілунський Ярослав Леонідович
Притула Станіслав Вікторович

Ігрові повнометражні для дитячої аудиторії
№ п/п
Акулевич Анна Олегівна
1
2
3
4
5
6
7

ПІБ експерта

Іващук Анастасія Костянтинівна
Колюбаєв Артем Олексійович
Негреску Ігор Антонович
Дмитренко Олександр Сергійович
Остапко Оксана Миколаївна
Семерякова Аліна Валеріївна

Ігрові повнометражні національні (для широкої глядацької аудиторії)
№ п/п
ПІБ експерта
Грабович Ігор Степанович
1
Гурська Марія Володимирівна
2
Дмитренко Олександр Сергійович
3
4
5
6
7

Красовицький Олександр Віталійович
Лібет Наталія Олександрівна
Петренко Михайло Петрович
Сахалтуєв Олексій Раднаєвич

Ігрові повнометражні фільми спільного виробництва мажоритарна копродукція
№ п/п
ПІБ експерта
Акулевич Анна Олегівна
1
Гармаш Юрій Тимофійович
2
3
4
5
6
7

Кокотюха Андрій Анатолійович
Підгора Ярослав Володимирович
Сидорчук Марія Анатоліївна
Суханов Дмитро Валерійович
Ткаченко Тарас Анатолійович

Ігрові повнометражні фільми спільного виробництва міноритарна копродукції
№ п/п
ПІБ експерта
Босак Тарас Володимирович
1
Гармаш Юрій Тимофійович
2
Кофман Геннадій Леонідович
3
4
5
6
7

Мартиненко Роман Ігорович
Радомська Ганна Олександрівна
Сукненко Станіслав Вікторович
Криворучко Дмитро Ігорович

Ігрові повнометражні фільми художньої та культурної значущості (авторські),
національні
№ п/п
Вітер Василь Петрович
1
2
3
4
5
6
7

ПІБ експерта

Касперська Олександра Андріївна
Криворучко Дмитро Ігорович
Нікітюк Марися Юріївна
Петренко Михайло Петрович
Підгора Ярослав Володимирович
Сінькевич Юлія Львівна

Ігрові телесеріали
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

ПІБ експерта

Дмитренко Олександр Сергійович
Іващук Анастасія Костянтинівна
Негреску Ігор Антонович
Семерякова Аліна Валеріївна
Суханов Дмитро Валерійович
Яценко Володимир Вікторович
Добровольська Вікторія Миколаївна

Неігрові телесеріали
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

ПІБ експерта

Колюбаєв Артем Олексійович
Касперська Олександра Андріївна
Кокотюха Андрій Анатолійович
Новікова Маріанна Георгіївна
Пілунський Ярослав Леонідович
Преловська Алла Володимирівна
Яценко Володимир Вікторович

Неігрові фільми національні
№ п/п
ПІБ експерта
Босак Тарас Володимирович
1
Добровольська Вікторія Миколаївна
2
Кокотюха Андрій Анатолійович
3
4
5
6
7

Криворучко Дмитро Ігорович
Петренко Михайло Петрович
Радомська Ганна Олександрівна
Тімшин Іван Анатолійович

Неігрові фільми спільного виробництва
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

ПІБ експерта

Босак Тарас Володимирович
Войтенко Володимир Миколайович
Дунай Юрій Богданович
Кокотюха Андрій Анатолійович
Петренко Михайло Петрович
Сахалтуєв Олексій Раднаєвич
Сидорчук Марія Анатоліївна

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ № 112
30.07.2020 р.

м. Київ

Протокол № 12

щодо збільшення загальної
вартості виробництва фільму «ІНО»
Розглянувши звернення компанії ТОВ «Бі-ТІ-ЕЛ-Вавілон» щодо
збільшення загальної вартості виробництва фільму «ІНО» керуючись
Законами України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», «Про
кінематографію», наказом Міністерства культури Україні від 27.12.2018
№ 1143, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за №
112/33083 «Про затвердження Порядку прийняття рішення Радою з
державної підтримки кінематографії та Порядку проведення творчого
конкурсу (пітчингу)», Рада з державної підтримки кінематографії (далі –
Рада)
вирішила:
Погодити збільшення загальної вартості виробництва фільму «ІНО» з 1
485 400 грн. на 1 545 400 грн. за рахунок Продюсера-Виконавця.

Голова Ради

(Підпис)

А.В. Дончик

Секретар Ради

(Підпис)

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ № 113
30.07.2020 р.

м. Київ

Протокол № 12

щодо збільшення загальної вартості
виробництва фільму «Я і Фелікс»
та надання державної підтримки
Розглянувши звернення компанії ТОВ «Лайм Лайт» щодо збільшення
загальної вартості виробництва фільму «Я і Фелікс» та розглянувши заяву
ТОВ «Лайм Лайт» та додатки до неї щодо надання державної підтримки для
виробництва фільму «Я і Фелікс», керуючись Законами України «Про
державну підтримку кінематографії в Україні», «Про кінематографію»,
наказом Міністерства культури Україні від 27.12.2018 № 1143,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за № 112/33083
«Про затвердження Порядку прийняття рішення Радою з державної
підтримки кінематографії та Порядку проведення творчого конкурсу
(пітчингу)», Рада з державної підтримки кінематографії (далі – Рада)
вирішила:
1.

Погодити збільшення загальної вартості виробництва фільму

«Я і Фелікс» з 11 998 592,80 грн. на 12 643 592,80 грн.

за рахунок

Продюсера-Виконавця.
2.

Надати державну підтримку ТОВ «ЛаймЛайт» у формі

здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для
виробництва фільму «Я і Фелікс» в обсязі 11 998 592,80 грн., що становить
94,9% загальної кошторисної вартості виробництва фільму.
Голова Ради

(Підпис)

А.В. Дончик

Секретар Ради

(Підпис)

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ № 114
30.07.2020 р.

м. Київ

Протокол № 12

Розглянувши заяву ТОВ «Ейдетік Пікчерз» та додатки до неї щодо
надання державної підтримки для виробництва фільму «Подвійний
імельман», керуючись Законами України «Про державну підтримку
кінематографії в Україні», наказом Міністерства культури Україні від
27.12.2018 № 1143, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.01.2019 за №112/33083 «Про затвердження Порядку прийняття рішення
Радою з державної підтримки кінематографії та Порядку проведення
творчого конкурсу (пітчингу)», Рада з державної підтримки кінематографії
(далі – Рада)
вирішила:
Надати державну підтримку ТОВ «Ейдетік Пікчерз» у формі
здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для
виробництва фільму «Подвійний імельман» в обсязі 11 986 043,00 грн., що
становить 100% загальної кошторисної вартості виробництва фільму.
Голова Ради

(Підпис)

А.В. Дончик

Секретар Ради

(Підпис)

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ № 115
30.07.2020 р.

м. Київ

Протокол № 12

Розглянувши заяву ТОВ «Продакшн № 1» та додатки до неї щодо
надання державної підтримки для виробництва фільму «Рак -самітник –
майстер втечі», керуючись Законами України «Про державну підтримку
кінематографії в Україні», наказом Міністерства культури Україні від
27.12.2018 № 1143, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.01.2019 за №112/33083 «Про затвердження Порядку прийняття рішення
Радою з державної підтримки кінематографії та Порядку проведення
творчого конкурсу (пітчингу)», Рада з державної підтримки кінематографії
(далі – Рада)
вирішила:
Надати державну підтримку ТОВ «Продакшн № 1» у формі здійснення
публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва
фільму «Рак -самітник – майстер втечі» в обсязі 1 336 473,00 грн., що
становить 100% загальної кошторисної вартості виробництва фільму.

Голова Ради

(Підпис)

А.В. Дончик

Секретар Ради

(Підпис)

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ № 116
30.07.2020 р.

м. Київ

Протокол № 12

Про подовження терміну
виробництва фільму «Легенди Чарівнолісся»
Розглянувши звернення компанії ТОВ «Чарівнолісся» щодо
подовження терміну виробництва фільму «Легенди Чарівнолісся»,керуючись
Законами України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», «Про
кінематографію», наказом Міністерства культури Україні від 27.12.2018
№ 1143, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за
№112/33083 «Про затвердження Порядку прийняття рішення Радою з
державної підтримки кінематографії та Порядку проведення творчого
конкурсу (пітчингу)», Рада з державної підтримки кінематографії (далі –
Рада)
вирішила:
1.

Погодити подовження терміну виробництва фільму «Легенди

Чарівнолісся» до 21.04.2022.

Голова Ради

(Підпис)

А.В. Дончик

Секретар Ради

(Підпис)

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 117
30.07.2020 р.

м. Київ

Протокол № 12

Про звернення ФОП «Знімальний Цех Артура Якубова» щодо
виробництва фільму «Уламки»
Розглянувши звернення ФОП «Знімальний Цех Артура Якубова» щодо
використання інших мов у національному неігровому фільмі «Уламки» в
обсязі 6,45 % загальної тривалості всіх реплік учасників фільму, керуючись
Законами України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», «Про
кінематографію», наказом Міністерства культури Україні від 27.12.2018
№ 1143, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за №
112/33083 «Про затвердження Порядку прийняття рішення Радою з
державної підтримки кінематографії та Порядку проведення творчого
конкурсу (пітчингу)», Рада з державної підтримки кінематографії (далі –
Рада)
вирішила:
Погодити використання інших мов у неігровому фільмі «Уламки» в
обсязі 6,45 % загальної тривалості всіх реплік учасників фільму.

Голова Ради

(Підпис)

А.В. Дончик

Секретар Ради

(Підпис)

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 118
30.07.2020 р.

м. Київ

Протокол № 12

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки
кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних
фільмів, а сааме організація та проведення етнічного кіно фестивалю«ОКО» з
12 по 19 вересня 2020 року, керуючись Законами України «Про державну
підтримку кінематографії в Україні», «Про кінематографію», Порядком
прийняття Радою з державної підтримки кінематографії рішення про надання
державної субсидії на розповсюдження та/абопопуляризацію національних
фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих
зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від
використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі
за
участі
творчих
групп
фільмів,
затвердженим
наказом
МіністерствакультуриУкраїнивід 03.05.2019 №364, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 31.05.2019 за № 567/33538, частиною3 статтею
631 Цивільного кодексу України, Рада
вирішила:
Ухвалити рішення про надання державної підтримки ГО «Об`єднання
креативних особистостей «ОКО» у вигляді державної субсидії на
розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної
або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій,
прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних
засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участі творчих груп
фільмів в обсязі 198 970 грн. для популяризації національних фільмів, а саме
організації та проведення етнічного кінофестивалю «ОКО» з 12 по 19 вересня
2020 року.

Голова Ради

(Підпис)

А.В. Дончик

Секретар Ради

(Підпис)

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 119
30.07.2020 р.

м. Київ

Протокол № 12

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки
кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних
фільмів, а сааме організація та проведення 9-го Київського міжнародного
фестивалю короткометражних фільмів, керуючись Законами України «Про
державну підтримку кінематографії в Україні», «Про кінематографію»,
Порядком прийняття Радою з державної підтримки кінематографії рішення
про надання державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію
національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на
проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів,
рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших
необхідних заходів, у тому числі за участі творчих групп фільмів,
затвердженим наказом Міністерства культури Українивід 03.05.2019 №364,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.05.2019 за № 567/33538,
частиною 3 статтею 631 Цивільного кодексу України, Рада
вирішила:
Ухвалити рішення про надання державної підтримки ТОВ «КІСФФ
ФІЛМС» у вигляді державної субсидії на розповсюдження та/або
популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової оплати
витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів,
рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших
необхідних заходів, у тому числі за участі творчих груп фільмів в
обсязі 278 080,80 грн. для популяризації національних фільмів, а саме
організації та проведення9-го Київського міжнародного фестивалю
короткометражних фільмів.

Голова Ради

(Підпис)

А.В. Дончик

Секретар Ради

(Підпис)

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 120
30.07.2020 р.

м. Київ

Протокол № 12

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки
кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних
фільмів, а самео рганізація та проведення кінофестивалю «Відкританіч»,
керуючись Законами України «Про державну підтримку кінематографії в
Україні», «Про кінематографію», Порядком прийняття Радою з державної
підтримки кінематографії рішення про надання державної субсидії на
розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної
або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій,
прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних
засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участі творчих груп
фільмів, затвердженим наказом Міністерства культури України від
03.05.2019 №364, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.05.2019
за № 567/33538, частиною 3 статтею 631 Цивільного кодексу України, Рада
вирішила:
Ухвалити рішення про надання державної підтримки ГО «Нарешті» у
вигляді державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію
національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на
проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів,
рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших
необхідних заходів, у тому числі за участі творчих груп фільмів в обсязі 887
100 грн. для популяризації національних фільмів, а саме організації та
проведення кінофестивалю «Відкрита ніч».

Голова Ради

(Підпис)

А.В. Дончик

Секретар Ради

(Підпис)

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 121
30.07.2020 р.

м. Київ

Протокол № 12

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки
кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних
фільмів, а сааме організація та проведення київського міжнародного
фестивалю «Кінолітопис» з 19 по 22 вересня 2020року, керуючись Законами
України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», «Про
кінематографію», Порядком прийняття Радою з державної підтримки
кінематографії рішення про надання державної субсидії на розповсюдження
та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової
оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних
показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та
інших необхідних заходів, у тому числі за участі творчих груп фільмів,
затвердженим наказом Міністерства культури України від 03.05.2019 №364,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.05.2019 за № 567/33538,
частиною 3 статтею 631 Цивільного кодексу України, Рада
вирішила:
Ухвалити рішення про надання державної підтримки НО «Літопис» у
вигляді державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію
національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на
проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів,
рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших
необхідних заходів, у тому числі за участі творчих груп фільмів в обсязі 100
000 грн. для популяризації національних фільмів, а саме організації та
проведення київського міжнародного фестивалю «Кінолітопис» з 19 по 22
вересня 2020року.

Голова Ради

(Підпис)

А.В. Дончик

Секретар Ради

(Підпис)

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 122
30.07.2020 р.

м. Київ

Протокол № 12

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки
кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національного
фільму «Передчуття», керуючись Законами України «Про державну
підтримку кінематографії в Україні», «Про кінематографію», Порядком
прийняття Радою з державної підтримки кінематографії рішення про надання
державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію національних
фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на проведення творчих
зустрічей, презентацій, прем’єрних показів, рекламування (незалежно від
використаних рекламних засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі
за участі творчих групп фільмів, затвердженим наказом Міністерства
культури Українивід 03.05.2019 №364, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 31.05.2019 за № 567/33538, частиною 3 статтею 631
Цивільного кодексу України, Рада
вирішила:
Ухвалити рішення про надання державної підтримки ТОВ «Гарнет
інтернешнл медіа груп» у вигляді державної субсидії на розповсюдження
та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної або часткової
оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних
показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та
інших необхідних заходів, у тому числі за участі творчих груп фільмів в
обсязі 282 400 грн. для популяризації національного фільму «Передчуття».

Голова Ради

(Підпис)

А.В. Дончик

Секретар Ради

(Підпис)

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ

РІШЕННЯ № 123
30.07.2020 р.

м. Київ

Протокол № 12

За результатами обговорення членами Ради з державної підтримки
кінематографії (далі – Рада) питання щодо популяризації національних
фільмів, а самео рганізація та проведення інформаційної підтримки конкурсу
«Коронація слова» 20 вересня 2020року, керуючись Законами України «Про
державну підтримку кінематографії в Україні», «Про кінематографію»,
Порядком прийняття Радою з державної підтримки кінематографії рішення
про надання державної субсидії на розповсюдження та/або популяризацію
національних фільмів шляхом повної або часткової оплати витрат на
проведення творчих зустрічей, презентацій, прем’єрних показів,
рекламування (незалежно від використаних рекламних засобів) та інших
необхідних заходів, у тому числі за участі творчих груп фільмів,
затвердженим наказом Міністерства культури України від 03.05.2019 №364,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.05.2019 за № 567/33538,
частиною 3 статтею 631 Цивільного кодексу України, Рада
вирішила:
Ухвалити рішення про надання державної підтримки Міжнародному
благодійному фонду «Коронація слова» у вигляді державної субсидії на
розповсюдження та/або популяризацію національних фільмів шляхом повної
або часткової оплати витрат на проведення творчих зустрічей, презентацій,
прем’єрних показів, рекламування (незалежно від використаних рекламних
засобів) та інших необхідних заходів, у тому числі за участі творчих груп
фільмів в обсязі 120 000 грн. для популяризації національних фільмів, а саме
організації та проведення інформаційної підтримки конкурсу «Коронація
слова» 20 вересня 2020року.

Голова Ради

(Підпис)

А.В. Дончик

Секретар Ради

(Підпис)

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ № 124
30.07.2020 р.

м. Київ

Протокол № 12

щодо надання державної підтримки
виробництва фільму «Ма»
Розглянувши заяву ТОВ «Директорія кіно» та додатки до неї щодо
надання державної підтримки для виробництва фільму «Ма», керуючись
Законами України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», «Про
кінематографію», наказом Міністерства культури Україні від 27.12.2018
№ 1143, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за №
112/33083 «Про затвердження Порядку прийняття рішення Радою з
державної підтримки кінематографії та Порядку проведення творчого
конкурсу (пітчингу)», Рада з державної підтримки кінематографії (далі –
Рада)
вирішила:
Надати державну підтримку ТОВ «Директорія кіно» у формі
здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для
виробництва фільму «Ма» в обсязі 1 474 372,00 грн., що становить 100 %
загальної кошторисної вартості виробництва фільму.
Голова Ради

(Підпис)

А.В. Дончик

Секретар Ради

(Підпис)

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ № 125
30.07.2020 р.

м. Київ

Протокол № 12

щодо надання державної підтримки
виробництва фільму «Прощання»
Розглянувши заяву ТОВ «Директорія кіно» та додатки до неї щодо
надання державної підтримки для виробництва фільму «Прощання»,
керуючись Законами України «Про державну підтримку кінематографії в
Україні», «Про кінематографію», наказом Міністерства культури Україні від
27.12.2018 № 1143, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
28.01.2019 за № 112/33083 «Про затвердження Порядку прийняття рішення
Радою з державної підтримки кінематографії та Порядку проведення
творчого конкурсу (пітчингу)», Рада з державної підтримки кінематографії
(далі – Рада)
вирішила:
Надати державну підтримку ТОВ «Директорія кіно» у формі
здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для
виробництва фільму «Прощання» в обсязі 1 491 160,00 грн., що становить
100 % загальної кошторисної вартості виробництва фільму.
Голова Ради

(Підпис)

А.В. Дончик

Секретар Ради

(Підпис)

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ № 126
30.07.2020 р.

м. Київ

Протокол № 12

щодо надання державної підтримки
виробництва фільму «Скажи Україна»
Розглянувши заяву ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН» та додатки до неї
щодо надання державної підтримки для виробництва фільму «Скажи
Україна», керуючись Законами України «Про державну підтримку
кінематографії в Україні», «Про кінематографію», наказом Міністерства
культури Україні від 27.12.2018 № 1143, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 28.01.2019 за №112/33083 «Про затвердження Порядку
прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії та Порядку
проведення творчого конкурсу (пітчингу)», Рада з державної підтримки
кінематографії (далі – Рада)
вирішила:
Надати державну підтримку ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН» у формі
здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для
виробництва фільму «Скажи Україна» в обсязі 11 937 561,00 грн., що
становить 100 % загальної кошторисної вартості виробництва фільму.
Голова Ради

(Підпис)

А.В. Дончик

Секретар Ради

(Підпис)

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ № 127
30.07.2020 р.

м. Київ

Протокол № 12

щодо надання державної підтримки
виробництва фільму «Лалібела»
Розглянувши заяву ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН» та додатки до неї
щодо надання державної підтримки для виробництва фільму «Лалібела»,
керуючись Законами України «Про державну підтримку кінематографії в
Україні», «Про кінематографію», наказом Міністерства культури Україні від
27.12.2018 № 1143, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
28.01.2019 за №112/33083 «Про затвердження Порядку прийняття рішення
Радою з державної підтримки кінематографії та Порядку проведення
творчого конкурсу (пітчингу)», Рада з державної підтримки кінематографії
(далі – Рада)
вирішила:
Надати державну підтримку ТОВ «МИР І КО ПРОДАКШН» у формі
здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для
виробництва фільму «Лалібела» в обсязі 1 380 697,00 грн., що становить
100 % загальної кошторисної вартості виробництва фільму.
Голова Ради

(Підпис)

А.В. Дончик

Секретар Ради

(Підпис)

О.С. Редін

РАДА З ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ
РІШЕННЯ № 128
30.07.2020 р.

м. Київ

Протокол № 12

щодо надання державної підтримки
виробництва фільму «Мажорка»
Розглянувши заяву ТОВ «ТОУ» та додатки до неї щодо надання
державної підтримки для виробництва фільму «Мажорка», керуючись
Законами України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», «Про
кінематографію», наказом Міністерства культури Україні від 27.12.2018
№ 1143, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.01.2019 за №
112/33083 «Про затвердження Порядку прийняття рішення Радою з
державної підтримки кінематографії та Порядку проведення творчого
конкурсу (пітчингу)», Рада з державної підтримки кінематографії (далі –
Рада)
вирішила:
Надати державну підтримку ТОВ «ТОУ» у формі здійснення публічних
закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва фільму
«Мажорка» в обсязі 1 465 060,90 грн., що становить 100 % загальної
кошторисної вартості виробництва фільму.
Голова Ради

(Підпис)

А.В. Дончик

Секретар Ради

(Підпис)

О.С. Редін

